
Ata da 27ª Reunião Extraordinária COMDEMA Piracaia
14 de setembro de 2021
Encontro virtual Google Meet - início: 17h00 - término: 19h40

PAUTA:
- Programa Município Verde Azul
- Apresentação de propostas para a utilização dos recursos do FUMDEMA
- Posicionamento formalizado do COMDEMA com relação a aplicação de

glifosato na Mata Ciliar do Sítio São Sebastião (Estrada Municipal Niase
Farah, Quatro Cantos, Piracaia, SP), margens do Ribeirão Quatro Cantos -
Dercílio Pupin encaminhou uma mensagem à Stela a respeito desse assunto

- Encerramento

Integrantes Presentes:
Stela Dalva Sorgon (titular)
Ana Lucia Watanabe (titular)
Luciana Cury (titular)
Douglas Miyahara (titular)
Nicolas Mutarelli (suplente)
Beatriz  Rolfsen (suplente)
Carol Salles (suplente)
José Antonio Petri (titular)
Cristina Saraiva (convidada)

Considerando a agenda dos membros e os problemas sanitários ocasionados pela
COVID 19, iniciou-se a 27ª  Reunião Extraordinária do COMDEMA Piracaia, de
forma virtual, via Google Meet, às 17h00. Os integrantes do COMDEMA Piracaia
presentes no encontro foram nomeados pelo Decreto nº 5.016 de 16 de agosto de
2021. ABERTURA Stela abriu a reunião dando boas-vindas aos presentes e a
reunião seguiu num tema extra-pauta. INCÊNDIOS Cristina iniciou falando sobre
acionar a Polícia Federal (Campinas, SP) em caso de incêndio como uma outra via
para fiscalizar, punir os responsáveis e inibir novas ocorrências. A PF pode ser
notificada caso a ocorrência esteja localizada próxima a um rio que cruza fronteiras
estaduais ou até mesmo no caso de espécies nativas protegidas por lei estarem
sendo queimadas, como alternativa ou mesmo reforço às Polícias Civil e Ambiental;
a partir de programas de georreferenciamento eles conseguem localizar o foco de
incêndio e autuar a propriedade remotamente. Ela também reforçou a necessidade
de identificar os responsáveis, autuar e punir (multa e até prisão) como meio de
educar a população sobre as leis ambientais referentes à queimadas. Petri
acompanha as brigadas e comentou que O Corpo de Bombeiros de Atibaia ofereceu
treinamento da Operação Corta Fogo aos funcionários que atuam no caminhão pipa



e demais servidores da garagem municipal, e que nunca ninguém foi punido por
provocar incêndio, o que faz com que as pessoas não se preocupem com serem
responsabilizadas, Luciana informou que falou com a Fernanda do senar e pediu
que fossem alocados 4 (quatro) turmas de treinamento de brigada de incêndio em
Piracaia, no primeiro semestre de 2022, e que Fernanda informou que 3 (três)
turmas seria possível e que iria tentar a quarta turma. Stela comentou que a lei
municipal existente contra queimadas não está regulamentada no município e que
isso precisa ser feito. Sugeriu que o COMDEMA inicie uma minuta de decreto para a
regulamentação da lei. Douglas concordou ser importante o contato com as polícias
e se conseguirmos envolver a PF, tanto melhor. Nicolas informou que falou com o
prof Joaquim do COMDEMA de Bragança sobre fortalecermos as pautas comuns,
incêndios/queimadas sendo uma delas. Cristina comentou que seria bom os
COMDEMAS estarem juntos nas pautas comuns para fortalecimento da causa
ambiental e comentou que Atibaia também vem sofrendo com muitas
queimadas/incêndios. Stela reforçou a necessidade de regulamentação da lei no
município. Petri comentou que a administração municipal não tem o costume de
trabalhar conjuntamente mas que é necessário uma força-tarefa conjunta para
abordar o assunto: trabalho de prevenção, com educação ambiental; treinamento de
brigadistas; mapeamento dos pontos com queimadas recorrentes (INPE, Google
Earth); alerta/orientação nos pontos com recorrência; fiscalização cara a cara e com
drone; disque denúncia. Stela então sugeriu voltarmos para a pauta e colocarmos o
assunto queimadas/incêndios na pauta da próxima reunião ordinária (27 de
setembro de 2021). Ana se prontificou a ajudar na elaboração da minuta do decreto
da regulamentação da lei anti-queimadas. Ana comentou que dia 21 tem uma
reunião e vai confirmar quantos cursos de brigadistas estão no projeto da APA; ficou
de checar também as datas para tentarmos não coincidir com as datas dos
treinamentos do Senar no semestre que vem. SOBRE RESÍDUOS Stela informou
que existe uma empresa com proposta de instalação de uma usina de tratamento de
resíduos na cidade e que agendará com a empresa para apresentarem a proposta
ao COMDEMA no início da reunião ordinária do dia 25 de outubro de 2021. Petri se
manifestou contrário à usina na cidade. ELEIÇÃO COMDEMA Foram eleitos o
Presidente (Douglas Miyahara) e a Vice-Presidente (Luciana Cury) do COMDEMA
Piracaia, gestão  2021-2023; COMITÊ PCJ Os membros do COMDEMA tomaram
ciência da participação de funcionários da Prefeitura de Piracaia nas reuniões das
Câmaras Técnicas do Comitê PCJ, através das atas apresentadas; Cristina se
despediu e deixou a sala. MUNICÍPIO VERDE AZUL Retomando a pauta, Stela
apresentou ponto a ponto as 10 diretivas do Plano de Metas/Gestão a ser enviado
ao Programa Município Verde Azul (PMVA), a saber: 1. esgoto tratado; 2. resíduos
sólidos; 3. biodiversidade; 4. arborização urbana, 5. estrutura e educação ambiental;
6. município sustentável; 7. gestão das águas; 8. qualidade do ar; 9. conselho
ambiental; 10. uso do solo. Sobre o tópico “tratamento de esgoto”, Stela informou
que existem 15 propriedades que lançam o esgoto no Cachoeira; apesar de no local
existir fossa negra e que há um processo para regularização que está sendo
acompanhado pelo Ministério Público; sobre o tópico “arborização urbana”, Ana se



comprometeu a fazer uma lista de espécies que podem ser plantadas nas calçadas
e sugeriu uma cartilha com informações sobre plantio e cuidados com as árvores;
Stela disse que já existe um impresso com orientações de plantio que é entregue ao
munícipe que solicita doação de mudas; o COMDEMA  aprovou o Plano de
Metas/Gestão por unanimidade; Petri se despediu e deixou a sala; Nicolas se
despediu convidando a todos para um encontro com o prof Joaquim, Presidente do
COMDEMA Bragança Paulista, na segunda-feira, dia 20/09/2021, às 21h00.
FUMDEMA: Stela informou que será necessário pedir o crédito adicional
suplementar da verba do FUMDEMA ao Legislativo, para uso emergencial, já que o
repasse ao FUMDEMA foi realizado em abril do presente ano não existindo dotação
para tal. Foi sugerido a compra de um triturador de galhos para os resíduos de poda
urbana e uma mangueira mais longa para o caminhão pipa, a fim de facilitar o
combate aos incêndios; os 3 orçamentos serão apresentados na próxima reunião
ordinária, dia 27 de setembro de 2021; Douglas informou que a Associação Piracaia
Orgânica vai promover uma ação entre setembro e outubro e solicitou o apoio da
prefeitura para a ação com ambulância, guarda civil, polícia ambiental e Sabesp.
Stela e Ana sugeriram a APO enviar ofícios com essas demandas e disseram que a
prefeitura poderá apoiar as ações. ENCERRAMENTO: Dado o avançado da hora, o
último item da pauta sobre a utilização de glifosato na Mata Ciliar do Sítio São
Sebastião entrou para a pauta do próximo encontro, dia 27 de setembro de 2021.
Foi considerado entre os presentes que na área urbana a aplicação do glifosato é
proibida mas na área rural é permitido em determinada dosagem. Nesse sentido,
ficou acordado de acolhermos a solicitação do produtor de orgânicos Pupim, porém
antes aprofundaremos os conhecimentos sobre a legislação vigente em relação ao
tema. Também será tratado o tema “queimadas/incêndio” e a apresentação dos três
orçamentos para a compra do triturador e da mangueira. Dessa maneira,  o
encontro foi encerrado.
PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 27 de setembro de 2021
Observação:
Ata aprovada via email, sem a necessidade de assinatura por força da
pandemia, para evitar aglomerações.


